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هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش پیش از  های اول ازدواج از مقاطع مهم چرخه زندگی خانوادگی است.دوران نامزدی و سالچکیده: 

پیگیری با گروه گنترل  آزمون وآزمون، پسبر باورهای ارتباطی زوجین نامزد بود. این تحقیق آزمایشی از نوع پیش SYMBISازدواج به روش 

کننده به مرکز مشاوره دانشگاه شهید بهشتی بودند که در بازه زمانی مهر ماه تا آذر ماه بود. جامعه آماری شامل زوجین در آستانه ازدواج مراجعه

زوج( گمارده  72وج( و کنترل )ز 72صورت تصادفی به دو گروه آزمایش )زوج انتخاب و به 02از بین آنها  به مرکز مشاوره مراجعه کردند. 7935

آزمون، ی پیشای دریافت کردند. هر دو گروه در سه مرحلهدقیقه 32جلسه  8شدند. گروه آزمایش مداخله هفتگی را به شکل گروهی در 

ل و کنترل در نمره ک ها تفاوت معناداری را بین عملکرد دو گروه آزمایشآزمون و پیگیری، سیاهه باورهای ارتباطی را تکمیل کردند. یافتهپس

(، باور به تغییرناپذیری همسر  = F =   ،227/2p 52/95کنندگی مخالف )های تخریبو مؤلفه ( = 09/59F =  ،227/2p)باورهای ارتباطی 

(19/01F =  ،227/2p = )خوانی ، توقع و انتظار ذهن(97/55 F =  ،227/2p = کمال ،)( 72/09گرایی جنسی F =  ،227/2p = و )  باور

توان نتیجه های این پژوهش میآزمون و پیگیری را نشان داد. بر پایه یافتهدر مرحله پس ( = F =  ،227/2p 58/03درباره ناهمسانی جنسی )

یک روش فراخور برای کاهش باورهای ارتباطی ناکارآمد زوجین نامزد در آستانه ازدواج  SYMBISسازی پیش از ازدواج به روش گرفت که غنی

 است.

 ازدواج، باورهای ارتباطی، دوران نامزدی های کلیدی:واژه
Abstract: Engagement period and the first years of marriage are important stages in the family life cycle. The purpose 

of this study was to determine the effects of pre- marriage training in the SYMBIS method on communication beliefs 

of the engaged couples. Participant were 20 couples referring to Shahid  Beheshti University counseling center, 

selected from all who referred from September to December 2017. They were randomly assigned to experimental (10 

pairs) and control (10 pairs) groups. The experimental group received 8 sessions of 90 minutes weekly intervention. 

Both groups completed the Communication Beliefs Inventory in three stages of pre-test, post-test and follow-up. 

Findings showed a significant difference between the performance of both experimental and control groups  in the 

total score of communication beliefs (F = 63/23, p = 0/001), disagreement in destructive factors (F = 34/40, p = 0/001), 

partner,s in ability to change (F = 27/73, p = 0/001), expectation and mind reading (F = 46/31, p = 0/001), sexual 

perfectionism (F = 23/10, p = 0/001) and sexual dissonance (F = 29/58, p  = 0/001) in post-test and follow up stages. 

Based on the findings of this study, it can be concluded that premarital enrichment through SYMBIS  method is 

effective in reducing the ineffective communication beliefs among engaged couples. 
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 مقدمه
برای صلح، شادی و  مسوولیتتعهدی با عشق و  ،7ازدواج

توسعه روابط خانوادگی است و عالوه بر این، انتخاب یک 

شریک و ورود به یک زندگی زناشویی، یک نقطه عطف و 

(. 7935 جم،)شهبازی، کرایی و کیانیموفقیت شخصی است 

 نفر دو آن موجب به که است ازدواج مراحل از یکی،  0نامزدی

 مابین زمان به ما جامعه در کنند. ازدواج هم با کنندمی توافق

 دوران خانواده تشکیل و عروسی جشن زمان تا رسمی عقد

 دوران این در هازوج 9ارتباط کیفیت که شودمی گفته نامزدی

 هایدوره در هاآن ارتباط کیفیت کنندهبینیپیش تواندمی

قمری کیوی گران، باشد )اسدی شیشه زناشویی زندگی بعدی

 واسط حد دوره یک نامزدی دوران (.7935االسالمی، و شیخ

 این در کند.می مشترك زندگی به ورود آماده را فرد که است

 ارتباط این در و شودمی بیشتر یکدیگر با نامزدها ارتباط دوره

 به و کندمی پیدا عمق یکدیگر از افراد شناخت بیشتر،

 صادقی، )میرمحمد برندمی پی یکدیگر هایتفاوت و هاشباهت

 مسائل و شرایط دارای زوجین نامزدی دوران در (.7939

 ،5ازدواج از ناشی فشار و 5استرس به توانمی که هستند خاصی

 ایجاد و استقالل ،1همسر خانواده با تعارض ،5هازوج بین روابط

همسر،  با شدن یکی و همسر خانواده و همسر و خود بین مرز

 تغییر ایجاد و کنترل خود، دادن جلوه بهتر یا 8سازیآلایده

 این از ناشی هایتعارض میان این در کرد که اشاره همسر در

گران است )اسدی شیشه برخوردار توجهیقابل اهمیت از دوران

 دوران زیادی پژوهشگران عقیده به .(7935و همکاران، 

 زندگی چرخه در مهم مقاطع از ازدواج اول هایسال و نامزدی

 افزایش هااختالف و تعارض سطح آن در که است خانوادگی

 اگرچه (.7930قوام،  دالور و قطبی زاده،علی )حاجلو، یابدمی

 و مصاحبت مثل زیادی رشدی تجارب نامزدی دوران

 برای را 77عاطفی هایحمایت و 72ترآزادانه تعامالت ،3همراهی

                                                           

 شرایط خاطر به هازوج اغلب ولی آوردمی وجودبه جوان زوج

 دارند قرار بیشتری خشونت و تعارض معرض در این دوران

 مداخله (؛ بنابراین0279 تیلور، و کورونا سالیوان، )هلمیس،

 و دوران این از ناشی مشکالت کاهش و نامزدی دوران در

 لحظات افزایش همچنین و هااختالف موقع به حل و تشخیص

 نظربه ضروری دوران این در رابطه این دوام برای شیرین و شاد

 .رسدمی

زدواج اهایی را که باید قبل از توان شاخصبا این تفاسیر می

ا توجه کرد به سه دسته تقسیم نمود: و در مرحله نامزدی به آنه

ها یا منابع بالقوه عوامل مربوط به تاریخچه هر یک از زوج -7

م هایی چون احتراصفات و ویژگی -0ها و بالفعل هر یک از زوج

های ، برخورداری از مهارت79، اعتماد به نفس70به خویشتن

نظام ارزشی  -9. 75، سالمت جسمی و روانی75ارتباطی

های و مهارت 71های مقابله با استرسها و شیوه، نگرش75هازوج

(. بروز هر گونه اختالل 0270)گاتمن و گاتمن،  78حل مسئله

خصوص در منزله عدم سالمت بهو مشکالت مرحله نامزدی به

بینی عنوان عامل پیشحیطه روان است؛ این مشکالت به

جمله نیل به سمت ازشونده برای سست کردن بنیان خانواده 

(. 7930است )مرادی، ضیغمی، محمدی و ساریچلو،  73طالق

بارترین عواملی که در مرحله نامزدی بر یکی از زیان از این رو،

و انتظارات  07ها، دیدگاه02ازدواج و طالق تأثیرگذار است باورها

 وان ایپ، فاتریس،واناز ازدواج است ) 00غیرواقعی و رمانتیک

(. پیش از ازدواج تصورات و 0228ایپ و کمپل، 

انتظارات هایی درباره ازدواج وجود دارد و همه افراد فرضپیش

طور کامل از خود دارند که به خاصی از ازدواج و همسر آینده

. و انتظارات آگاه نیستند 09هافرضفلسفه وجودی این پیش

رسد باورها و انتظاراتی که افراد از ازدواج دارند بر نظر میبه

شده به افراد رسیده است مبنای یک چهارچوب از پیش تعیین

نتظارات واقعیت نداشته باشد )پولی، تواند این باورها و او می

13. self- confidance 

14. having communication skills  

15. physical and mental health 

16. value system of couples 

17. attitudes and practices coping with stress 

18. problem solving skills 

19. divorce 

20. beliefs  

21. opinion 

22. unrealistic and romantic expectation  

23. defaults 

46                                                                               رستمی و قزلسفلو 

1. marriage 

2. engagement  

3. quality of communiction 

4. stress 

5. pressure arising from marrige 

6. relationship between couples 

7. conflict with the spouse family 

8. idealistic 

9. companionship 

10. freely intractions 

11. emotion support 

12. respect for onself 



ه ای نسبت ببینانهدهد بسیاری از افراد انتظارات غیرواقعمی

ا هدارند و انتظار دارند که همسر آنازدواج و شریک زندگی خود 

 ا پر نمایدها رقبل از ازدواج آن ها و کمبودهای زندگیتمام نقص

(. بر این 7935، تاتاریو  ، سیدمحرمی، محمدی)پاشیب

برای  ایتازه نسبتا رویکرد ازدواج برای شدن اساس، آماده

و  است زندگی زناشویی در شکست و نارضایتی از پیشگیری

 که بگیرند توانند یادمی هازوج که است دیدگاه این بر مبتنی

باشند؛ آموزش  داشته پایداری و موفق هایازدواج چگونه

های پیش از ازدواج به استحکام و ثبات ازدواج، کاهش مهارت

کند. در این نرخ طالق و ارتقای کیفیت ازدواج کمک می

ها با مطالعه عوامل تأثیرگذار در ازدواج موفق مانند آموزش

 9(، خودانگیزی0)خودآگاهی 7شناخت عواطف شخصی

ها(، شناخت عواطف ها برای رسیدن به هدف)مدیریت هیجان

ها )عمل مناسب در ارتباط (، حفظ ارتباط5دیگران )همدلی

متقابل مطلوب با دیگران( و نقش این عوامل بر تأمین سازگاری 

و رضایت از زندگی زناشویی به ارائه راهکارهایی کاربردی 

منظور انتخاب همسر مناسب و ازدواج موفق و همچنین به

 با هاآرمان و هاآلتضاد ایده تعل به 5جلوگیری از سرخوردگی

در زندگی ازدواج  مشترك و زندگی از نارضایتی ها،واقعیت

پور، شود )خسروجاوید، اصلیزناشویی زوجین پرداخته می

نژاد و فرزاد، فر، نوابیشیدان؛ 7935صفا، فیروزشاد و هدایت

7935.) 

بنایی بسیاری از رویکردهای عالوه بر آن، هدف زیر

تر شدن ، کمک به قوی5سازی ازدواجسازی/ غنیآماده

سازی ازدواج نقش پیوندهای زناشویی است. جنبش غنی

ها زوج در سراسر جهان به بزرگی را در رشد و بالندگی میلیون

های در اکثر برنامه (.0277اختصاص داده است )اولسون،  خود

و ابراز  8مانند گوش کردن 1های ارتباطیآموزشی ازدواج مهارت

، 77و کنترل تعارضات 72های مدیریتیطور مؤثر، مهارتبه 3خود

                                                           
1. Personal emotion 

2. Self- awareness 

3. Self- motivation  

4. sympathy  

5. burnout  

6. marriage prepration/ enrichment approach 

7. communication skills 

8. listening 

9. express yourself  

10. management skills  

و  70های حل مسئله، مسائل مربوط به صمیمیتمهارت

و  75، خودآگاهی، هوش هیجانی75، عشق و تعهد79دوستی

شود )اولسون، اولسون و آموزش داده می 75پذیریمسئولیت

 های آموزش پیش از(. در بسیاری از برنامه0270الرسون، 

، روشن ساختن 78های ارتباطیبر اهمیت تمرین 71ازدواج

ها و موارد عدم توافق، افزایش صمیمیت زوجین، مفهوم محیط

ر این انتظارات بر روابط میان ها از زندگی و تأثیانتظارات زوج

 (.0277شود )گاتمن، ها تأکید میآن

 آموزش هایبرنامه در که افرادی است داده نشان تحقیقات 

 ارتباطی بهتری، رشد از کنند،می شرکت ازدواج از پیش

 و برخوردارند بیشتری حمایت و کمتر مخرب تبادالت

بروسکی ؛ 0275)کپلر،  است کمتر هاآن در طالق آمار همچنین

 رخ دلیل بدین هاطالق از (. بسیاری0275 ،و تامبلینگ

 ی خوبیرابطه و نبوده آماده ازدواج برای زوجین که دهدمی

 و مشاوره اهمیت بر توانمی (. بنابراین0277 )اولسون، ندارند

 و زناشویی زندگی از رضایت بر ازدواج از پیش آموزش

 نشان هاپژوهش برد. پی طالق متعاقبا و زناشویی مشکالت

 با مرتبط مسائل مورد در کافی آموزش فقدان که اندداده

 نادرست باورهای و هامالك زوجین، ناکافی اطالعات ازدواج،

 عدم از ترس ضعیف، ارتباط اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی،

 که هستند هاییوآسیب عوامل ترینشایع از درازدواج موفقیت

کند  ایعدیده مشکل دچار را زوجین زندگی است ممکن

 (؛0275به نقل از گاتمن و گاتمن،  ؛0229هینکل،  و )کرون

 نقش زیادی حدود تا تواندمی ازدواج از قبل هایآموزش لذا

 مشاوران موارد، این از جدای نماید. ایفا زمینه این در را مؤثری

 همچون اخالتیمد در شرکت بر را مراجعان یانگیزه باید

های یکی از روش باشند. داشته مدنظر ازدواج از پیش یمشاوره

است که  73SYMBISسازی پیش از ازدواج روش مشاوره غنی

با تأکید بر هفت مقوله اساسی در مرحله آشنایی و نامزدی 

های تر شدن مهارتها و غنیزوجین را به کسب این مهارت
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027(. انتظار از ازدواج مفهومی شناختی است و مطالعات نشان 

11. conflicts 

12. intimacy 

13. friendship 

14. love and commitment 

15. emotional intelligence  

16. responsibility 

17. Premarriage training 

18. communication exercises 

19. Saving Your Marriage Before It 

Starts  



 

( 0275) پاروتو  پاروتدهد. در این روش ارتباطی سوق می

سؤال اساسی زوجین در مرحله آشنایی و نامزدی پاسخ  1به 

؛ در است 7ازدواجهای دهند. اولین سؤال مربوط به اسطورهمی

های مخرب و نادرستی که به ازدواج و این بخش به اسطوره

شود. به رساند پرداخته میزندگی مشترك آینده آسیب می

ای تحت تأثیر ها تمام مشکالت ازدواج تا اندازهیده آنعق

آل ی وسیعی از تصورات نادرست در مورد ازدواج ایدهمجموعه

ف این بخش از بین بردن های نادرست است که هدو اسطوره

های ازدواج است. دومین سؤال مربوط به سبک اسطوره

ها و در این بخش با تحلیل بخش .است 0ورزی زوجینعشق

ا هها باید به آنپردازد که زوجمی هاییاجزای عشق به بررسی راه

اهمیت زیادی دهند تا عشق خود را زنده نگه دارند. سومین 

است و تمرکز این بخش بر خود  بودن در ازدواج سؤال شاد

زوجین است تا بر ازدواجشان، به این سبب که این نگرش 

شود. چهارمین سؤال زوجین است که شاد بودن را موجب می

است، این بخش به زوجین کمک  9درك و فهمیده شدن

کند تا بهتر درك و فهمیده شوند. در این بخش با تأکید بر می

های ارتباطی در مراحل زی مهارترییادگیری ارتباط، به پایه

شود. پنجمین سؤال در این روش ابتدایی ازدواج اقدام می

است؛ مباحث این بخش به  5های جنسیتیمربوط به تفاوت

کند تا همسرشان را به این دلیل که از جنسی زوجین کمک می

و  تدیگر است بهتر بشناسند و با شناسایی تفکرات، احساسا

 ها به شکل دیگری عمل کنند. اگریسه با آنرفتارهایشان در مقا

نظر گرفته توجه کنند به های درهر یک از زوجین به تفاوت

منبعی نیرومند از صمیمیت در ازدواج خواهند رسید. ششمین 

سؤال مربوط است به حل تعارض؛ این بخش به زوجین نشان 

دهد که چگونه با تعارض روبرو شوند و در عین حال می

تا حد ممکن پایین بیاورند. هفتمین و آخرین  را 5پرخاشگری

ترین عنوان مهمبه 5سؤال مربوط به درك عمیق و بعد معنوی

گیرد. این کار را با جنبه ازدواج سالم مورد بررسی قرار می

بررسی نیاز به صمیمیت معنوی آغاز و پس از آن به چگونگی 

 (.0275، پاروت و پاروتپردازد )پرورش روح ازدواج می

تحقیقات همچنین به بررسی تاثیر مشاوره پیش از ازدواج 

 اند. برای نمونه اودیروبهبود روابط زناشویی نیز پرداختهبه 

( در پژوهشی نشان داد که مشاوره پیش از ازدواج می 0273)

                                                           
1. marriage myths 

2. couple love style 

3. understanding 

ژوهشی در پ تواند نقش موثری در کیفیت زناشویی داشته باشد.

بررسی  ( به7935و همکاران ) ، عباسی، سودانیرجبی

شیوه برنامه آگاهی و اثربخشی آموزش پیش از ازدواج به 

فردی بر باورهای ارتباطی دانشجویان به انجام انتخاب میان

د که برنامه آکاهی و رساندند که نتایج این پژوهش نشان دا

فردی یک روش مناسب برای کاهش باورهای انتخاب میان

وار، فاتحی زاده امیدنشجویان مجرد است. اارتباطی ناکارامد د

عنوان تاثیر آموزش پیش از ( در پژوهشی به7988) و احمدی

ه ازدواج در ازدواج بر انتظارات زناشویی دانشجویان در آستان

موزش پیش از ادواج، انتظارات که آ شهر شیراز نشان دادند

طور معناداری بهبود ر آستانه ازدواج را بهزناشویی دانشجویان د

( دریافتند که 0229هرتی )همچنین کارل و دوبخشیده است. 

وردن طور کلی در فراهم آبرنامه آموزش پیش از ازدواج به

های دت در مهارتمدستاوردهای مفید، سریع و کوتاه 

طور کلی در کیفیت روابط موثرند. استنلی و فردی و بهبین

د که شرکت در مشخص ساختننیز  ( 0225همکاران )

د ی و تعهمندزدواج با سطوح باالتر رضایتاز ا پیش یهابرنامه

تر تعارض و نیز کاهش نرخ طالق، در در ازدواج و سطوح پایین

در پژوهشی به بررسی  (0278همچنین ساگسز ) ؛ارتباط است

رضایت زناشویی پرداخت که  برمشاوره پیش از ازدواج  تاثیر

افزایش رضایت  نتایج نشان داد مشاوره پیش از ازدواج باعث

جه به مالحظات نظری و رو، با توشود. ازاینشویی میزنا

شی موجود در زمینه موضوع مورد بررسی، های پژوهیافته

ازی سموزش غنیفرضیه این پژوهش به شرح زیر بررسی شد: آ

به کاهش باورهای ناکارآمد  منجر SYMBIS ازدواج به روش 

 .شودمی ارتباطی در زوجین در آستانه ازدواج

 روش
 آماری، نمونه و روش اجرای پژوهشجامعه

 آزمون با گروهآزمون، پساز نوع پیش آزمایشی این تحقیق

جامعه آماری این پژوهش است.  روزه 55و پیگیری  کنترل

کننده به مرکز مشاوره دانشگاه ن در آستانه ازدواج مراجعهزوجی

به  7935ماه  آذرمهر تا  شهید بهشتی بودند که در بازه زمانی 

مراجعه کرده بودند. در این تحقیق از روش  مشاورهمرکز 

4. gender differences 

5. aggression 

6. spiritual dimension 
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استفاده شده است که پس از طی مراحل  7گیری هدفمندنمونه

یک کننده که مراجعه زوج دانشجو 98اولیه ارزیابی از بین 

باورهای  سیاهه در راف استاندارد باالتر از میانگینانح

زوج با توجه به   02 ،کسب کرده بودند (RBI)0ارتباطی

های ورودی که عبارت بودند از داشتن دوره نامزدی مالك

ماه، نداشتن اختالف و تعارضات  3ماه و حداکثر  5حداقل 

رف مواد و دانشجو های روانی و سوء مصشدید، نداشتن بیماری

صورت تصادفی به دو گروه بودن هر دو زوج، انتخاب و به

( گمارده شدند. گروه زوج 72( و کنترل )زوج 72آزمایش  )

 8را به شکل گروهی در  سیمبیس برنامه آموزشیآزمایش 

 یهر دو گروه در سه مرحلهای دریافت کردند. دقیقه 32جلسه 

 سیاههی روزه به وسیله 55آزمون و پیگیری آزمون، پسپیش

استفاده از آزمون تحلیل واریانس  با باورهای ارتباطی

 %02 .ندوتحلیل قرار گرفتمورد تجزیه 9گیری مکرراندازه

 %52نفر(،  8زوجین مشغول به تحصیل در مقطع کارشناسی )

نفر( بودند  70ی )مقطع دکتر %92نفر( و  02کارشناسی ارشد )

سال و دو  7و میانگین طول مدت آشنایی تا نامزدی زوجین 

محتوای جلسات آموزشی مشاوره پیش از ازدواج به  .ماه بود

( در گروه آزمایشی 0275و پاروت،  ت)پارو SYMBISروش 

 ارائه شده است. 7در جدول 

 
 7جدول

 SYMBISبه  روش  آموزشی مشاوره پیش از ازدواجمحتوای جلسات 
 محتوا جلسه

های مخرب و ازدواج، بررسی اسطورههای معارفه، آشنایی با برنامه و جلسات آموزشی، پرداختن به اولین سؤال مربوط به اسطوره اول

  .رساندنادرستی که به ازدواج و زندگی مشترك آینده آسیب می

ها و اجزای عشق، ورزی زوجین ، تحلیل بخشمروری مختصر از جلسه قبل، پرداختن به دومین سؤال که مربوط به سبک عشق دوم

 ایجاد"ای دقیق به منظور ی برنامهها اهمیت زیادی دهند تا عشق خود را زنده نگه دارند، ارائهها باید به آنهایی که زوجی راهبررس

 . "عشقی پایدار و همیشگی

پرداختن به سومین سؤال که شاد بودن در ازدواج است ، کمک به زوجین برای طراحی برنامه ای دقیق برای با هم شاد بودن، معرفی  سوم

دواج های یک ازوانند ازدواج را بهبود بخشند و یا تخریب کنند، کمک به آشکار ساختن  تخریب کنندهتهای اساسی که مینگرش

ز توانند اداریم، در پایان این مسئله را مدنظر قرار خواهیم داد که آیا دو نفر واقعا میمیهای شاد پرده برآور زوجاز شگفتشاد و از ر

 این پس زندگی شادی داشته باشند؟

پرداختن به چهارمین سؤال درك و فهمیده شدن ، کمک به زوجین برای درك و فهمیده شدن بهتر، در این بخش با تأکید بر  چهارم

ی عوامل هرشود. سپس در ادامه جلسه درباهای ارتباطی در مراحل ابتدایی ازدواج اقدام میریزی مهارتیادگیری ارتباط، به پایه

 داده شد.بنای یک ارتباط موثر را آموزش شکست در ازدواج بحث کرده و سنگ 

مک ک های جنسیتی است ،مربوط به تفاوت مرور کلی و مختصر به چهار جلسه قبلی ، پرداختن به پنجمین سؤال در این روش که پنجم

  .به زوجین برای شناخت همسرشان به عنوان جنس دیگر، شناسایی تفکرات، احساسات و رفتارهایی همدیگر

اشگری در آنها پرداختن به ششمین سؤال مربوط به حل تعارض ؛ کمک به زوجین برای مواجهه با تعارض و و کمک به کاهش پرخ ششم

   .تواند برای ازدواج مفید باشدای که میعنوان مولفهو معرفی منازعه به

ازدواج، بررسی چگونگی نقش خداوند در زندگی ترین جنبه عنوان مهمبعد معنوی بهسؤال مربوط به درك عمیق و  پرداختن به هفتم

ی دیگری به ذات اقدس خداوند وابسته است. معرفی ابزارهایی خاص و ویژه برای مشترك زوجین و اینکه ازدواج، بیش از هر جنبه

  .رسیدگی و پرورش روح ازدواج

ورت گرفته در حین جلسات و خارج از جلسات به جلسه قبلی، مروری بر تکالیف ص 1در این جلسه به مرور مطالب آموخته شده  هشتم

 .همراه پرسش و پاسخ زوجین پرداخته شد

 

 

 

 
                                                           

1. purposive sampling 

2. Relationship Beliefs Inventory (RBI) 

 

 

 

3. repeated measures analysis of variance 
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 سنجشابزار

باورهای  سیاهه .(RBI) باورهای ارتباطی سیاهه

باورهای غیرمنطقی و منظور سنجش گویه به 52ارتباطی از 

زندگی زناشویی تدوین شد که دربرگیرنده زوجین در  7آمدناکار

، باور به 0کنندگی مخالفتباور به تخریبمقیاس زیرپنج 

گرایی ، کمال5خوانی، توقع و انتظار ذهن9ناپذیری همسرتغییر

)ایدلسون و  است 5و باور درباره ناهمسانی جنسیتی 5جنسی

 ای لیکرتیاالت در قالب مقیاس پنج درجهسو. (7380اپشتین، 

وجود ( از مشکالت م2 =تا کامال مخالفم  5 =کامال موافقم از )

 .ستجدستانه ازدواج را میدر روابط زناشویی زوجین در آ

 022ن آصفر و حداکثر  سیاههحداقل نمره آزمودنی در این 

در نوسان است. نمره  52مقیاس از صفر تا زیرو در هر است 

میزان باالی  دهندهها نشانمقیاسزیرو در  سیاههباال در این 

زیر  1ضریب پایایی( 0225باورهای ناکارآمد است. ادماندسون )

باور به ، 55/2کنندگی مخالفت های تخریبمقیاس

، 53/2خوانی توقع و انتظار ذهن ،17/2ناپذیری همسر تغییر

و باور درباره ناهمسانی جنسیتی 53/2گرایی جنسی کمال

تا  58/2از ( 0220و جیمز، هانتلی و همس ورث ) 52/2

، (7935)و همکاران  رجبی گزارش کرده اند. در پژوهش89/2

های مقیاس زیراین ابزار برای 8باخکرون ضریب پایایی آلفای

باور به تغییر ناپذیری همسر ، 52/2کنندگی مخالفت تخریب

گرایی جنسی کمال ،55/2خوانی توقع و انتظار ذهن، 50/2

مقیاس  کلو  51/2ی تباور درباره ناهمسانی جنسی و 55/2

با  سیاههاین  3دست آمده است. ضریب روایی همزمانبه 85/2

  72ای باورهای محدود کننده انتخاب همسرماده 02مقیاس 

( 7932از رجبی، فردوسی و شهبازی،  به نقل ؛7330)الرسون، 

اور به ب، 95/2کنندگی مخالفت های تخریبمقیاسزیربرای 

، 91/2خوانی توقع و انتظار ذهن ،55/2ناپذیری همسر تغییر

باور درباره ناهمسانی جنسیتی و  57/2گرایی جنسی کمال

 .( > 227/2p) استدست آمده به 53/2مقیاس  کلو  91/2

 

 هایافته
 گروه هاینمره دهد کهنشان می 0اطالعات جدول شماره 

باورهای ارتباطی و متغیر  در کنترل گروه به نسبت آزمایش

کنندگی مخالفت، تغییرناپذیری همسر، توقع های تخریبهمولف

گرایی جنسی و ناهمسانی جنسیتی خوانی، کمالو انتظار ذهن

در هر دو گروه زن و مرد کاهش داشته که نشان از بهبود 

آزمون و پیگیری است. ورهای ارتباطی زوجین در مرحله پسبا

مره جنسیت )زن و مرد( در ن همچنین این کاهش عالوه بر

 سازی بهکلی زوجین نیز نشان از تاثیرپذیری آموزش غنی

بر زوجین گروه آزمایش دارد. SYMBISروش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1. irrational and inefficient beliefs 

2. disagreemeent is destructive 

3. partner cannot change 

4. mind reading is expected  

5. sexual perfection 
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6. the sex is different 

7. reliability coefficient 

8. cronbach alpha 

9. concurrent validity  

10. beliefs limiting choice of spouse

 



 ( = 52nزوج( ) 72) کنترلزوج( و  72خالصه نتایج شاخص توصیفی نمرات گروه آزمایش )
 پیگیری آزمونپس آزمونپیش  آماری شاخص

 M SD M SD M SD جنسیت گروه متغیر

 

 باورهای ارتباطی

 18/9 72/702 87/9 72/702 37/5 02/752 زن آزمایش

 03/5 22/709 52/5 72/709 37/7 32/793 مرد

 07/5 05/707 03/5 52/707 59/9 25/752 کل

 

 کنترل

 15/5 12/795 57/5 02/791 31/9 12/791 زن

 35/5 52/798 52/5 52/798 03/5 12/798 مرد

 80/5 55/791 51/5 82/791 25/5 02/798 کل

 

کنندگی تخریب

 مخالفت

 آزمایش

 

 15/7 82/07 15/7 12/07 79/0 32/05 زن

 93/7 02/00 91/7 72/00 50/7 52/05 مرد

 55/7 22/00 55/7 32/07 82/7 05/05 کل 

 

 کنترل

 57/7 80/05 55/7 12/05 53/7 22/05 زن

 59/7 52/05 55/7 72/05 55/7 02/05 مرد

 58/7 32/05 50/7 32/07 58/7 72/05 کل

 

 

 ناپذیری همسرتغییر

 37/7 32/05 50/7 22/05 11/7 52/03 زن آزمایش

 05/7 52/05 88/7 12/05 15/7 12/92 مرد

 58/7 15/05 51/7 85/05 89/7 72/92 کل

 

 کنترل

 08/7 32/08 50/0 72/03 51/7 02/03 زن

 88/7 92/03 82/0 92/03 17/7 52/03 مرد

 58/7 72/03 58/0 02/03 55/7 92/03 کل

 

 

توقع و انتظار 

 خوانیذهن

 19/2 72/05 18/2 02/05 73/7 72/03 زن آزمایش

 58/7 52/05 55/7 92/05 53/7 22/08 مرد

 07/7 92/05 02/7 05/05 93/7 55/08 کل

 29/7 82/01 25/7 12/01 29/7 82/01 زن 

 29/7 02/03 25/7 22/03 79/7 02/03 مرد

 09/7 52/08 00/7 95/08 01/7 52/08 کل

 17/7 52/05 55/7 52/05 58/7 52/92 زن آزمایش گرایی جنسیکمال

 75/7 92/09 97/7 02/09 95/7 52/08 مرد

 85/7 55/05 89/7 92/05 19/7 55/03 کل

 97/7 82/01 57/7 12/01 53/7 12/01 زن 

 93/7 02/03 08/7 72/03 97/7 82/08 مرد

 52/7 52/08 52/7 52/08 58/7 05/08 کل

 

 

 ناهمسانی جنسیتی

 55/7 52/07 99/7 12/07 75/7 22/05 زن آزمایش

 22/0 12/02 22/0 12/02 55/7 02/05 مرد

 85/7 75/07 19/7 02/07 93/7 52/05 کل

 81/2 32/05 19/2 72/05 87/2 22/05 زن 

 73/7 32/05 73/7 32/05 97/7 82/05 مرد

 20/7 32/05 31/2 22/05 21/7 32/05 کل
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جدول 0                                                                                                                                          



 

 

حاکی از برقراری  7، نتیجه آزمون شاپیرو ویلک9در جدول 

نیز  0ها و نتیجه آزمون لوینشرط توزیع طبیعی نمره

ها در باورهای سدهنده برقراری شرط همسانی واریاننشان

نیز  9ها است. نتیجه آزمون موخلیهای آنارتباطی و مولفه

توان از حاکی از برقراری مفروضه کُرویت است. بنابراین می

ون تعدیل درجه آزادی بدگروهی های دروننتیجه آزمون

استفاده کرد.

 
 9جدول 

 هاها و آزمون همگنی واریانسنتایج آزمون توزیع طبیعی نمره 

 

 متغیر

 موخلی W آزمون لوین آزمون شاپیرو ویلک گروه

درجه 

 آزادی

سطح  آماره

 معناداری

درجه 

آزادی 

0 

سطح  آماره

 معناداری

 مقدار

χ0 

سطح  آماره

 معناداری

20/0 50/2 55/2 98 72/2 30/2 02 آزمایش ارتباطی باورهای  08/2  77/2  

 15/2 35/2 02 کنترل

کنندگی تخریب

 مخالفت

02/7 15/2 72/2 98 72/2 32/2 02 آزمایش  97/2  78/2  

 73/2 39/2 02 کنترل

ناپذیری تغییر

 همسر

59/2 98 92/2 35/2 02 آزمایش  57/2  78/7  99/2  78/2  

 79/2 30/2 02 کنترل

توقع و انتظار 

 خوانیذهن

55/2 98 97/2 35/2 02 آزمایش  55/2  22/7  98/2  07/2  

 08/2 35/2 02 کنترل

گرایی کمال

 جنسی

73/2 98 18/2 31/2 02 آزمایش  55/2  79/7  95/2  73/2  

 53/2 35/2 02 کنترل

ناهمسانی 

 جنسیتی

99/2 98 97/2 35/2 02 آزمایش  55/2  23/7  90/2  73/2  

 70/2 30/2 02 کنترل

 

 

سطح معناداری تحلیل  5بر اساس نتایج جدول شماره 

دهد که اثر آموزش ی مکرر نشان میگیرواریانس آزمون اندازه

(  در گروه آزمایشی در SYMBISسازی ازدواج به روش )غنی

باورهای ارتباطی و مرحله پس آزمون و پیگیری در نمرات 

کنندگی مخالفت، تغییرناپذیری همسر، توقع های تخریبمولفه

گرایی جنسی و ناهمسانی جنسیتی خوانی، کمالو انتظار ذهن

توان گفت که تفاوت . بنابراین می( > 227/2p)معنادار است 

آن  هایای ارتباطی و مولفهمیانگین نمرات باورهمعناداری بین 

آزمون و پیگیری وجود دارد. همچنین نتایج جدول فوق در پس

آن  هاینشان داد که تفاوت میانگین باورهای ارتباطی و مولفه

 p>2 /25)در متغیر جنسیت در زنان و مردان معنادار نیست 

                                                           
1. Shapiro-Wilk test of normality 

2. Levene’s test 

های آن ؛ همچنین تفاوت میانگین باورهای ارتباطی و مولفه(

در تعامل بین متغیر آزمایشی )غنی سازی ازدواج به روش 

SYMBIS و متغیر جنسیت در گروه آزمایش و کنترل در  )

 .( p> 25/2)زنان و مردان معنادار نیست 

توان دست آمده در جدول فوق میبا توجه به نتایج به

 SYMBISروش سازی ازدواج به غنیگرفت که آموزش نتیجه 

کنندگان گروه آزمایشی به نسبت گروه کنترل تاثیر در شرکت

 داشته است. میزانارتقاء باورهای ارتباطی زوجین بیشتری بر 

 59بوده است، یعنی  59/2« بودن عملیمعنادار»این تاثیر

ارتقاء باورهای های فردی در درصد کل واریانس یا تفاوت

ت. ل تبیین استغیر آزمایشی قاباز طریق مارتباطی در زوجین 

3. Mauchly’s Test 
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عالوه توان باالی آزمون آماری در فرضیه حاضر بیانگر آن به

درصد فرض صفر به درستی رد شده  33است که با احتمال 

ر ترتیب دبه« بودن عملیمعنادار»ان تاثیر است. همچنین میز

ری همسر ناپذی، تغییر58/2کنندگی مخالفت تخریبهای مولفه

گرایی جنسی ، کمال55/2ی خوان، توقع و انتظار ذهن59/2

ترتیب بوده است؛ یعنی به 55/2جنسیتی  و ناهمسانی 51/2

های فردی درصد کل واریانس یا تفاوت 55و  51، 55، 59، 58

از طریق های باورهای ارتباطی در زوجین ارتقاء  مولفهدر 

 متغیر آزمایشی قابل تبیین است.

 
 5جدول 

گروه  باورهای ارتباطی زوجینبر  SYMBISازدواج به روش گیری مکرر در مورد تأثیر آموزش گروهی غنی سازی خالصه نتایج تحلیل اندازه 
 ( = 52nآزمون و پیگیری )آزمون، پسدر مراحل پیش کنترلآزمایش و 

مجموع  منبع متغیر

 مربعات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

F  سطح

 معناداری

ضریب 

 اتا

)اندازه 

 اثر(

توان 

 آزمون

 22/7 59/2 222/2 09/59 51/9232 7 51/9232 اثر آموزش باورهای ارتباطی

 09/2 25/2 07/2 52/7 52/18 7 52/18 جنسیت

 25/2 227/2 85/2 29/2 81/7 7 81/7 تعامل گروه*جنسیت

 - - - - 81/58 95 59/7153 خطا

کنندگی تخریب

 مخالفت

 22/7 58/2 222/2 52/95 21/057 7 21/057 اثر آموزش

 72/2 27/2 58/2 58/2 51/9 7 51/9 جنسیت

 25/2 22/2 28/2 28/2 51/2 7 51/2 تعامل گروه*جنسیت

 - - - - 58/1 95 75/019 خطا

 33/2 59/2 222/2 19/01 29/028 7 29/028 اثر آموزش ناپذیری همسرتغییر

 21/2 22/2 55/2 07/2 59/7 7 59/7 جنسیت

 25/2 22/2 35/2 225/2 29/2 7 29/2 تعامل گروه*جنسیت

 - - - - 52/1 95 22/012 خطا

توقع و انتظار 

 خوانیذهن

 22/7 55/2 222/2 97/55 79/005 7 79/005 اثر آموزش

 28/2 22/2 55/2 99/2 59/7 7 59/7 جنسیت

 02/2 29/2 05/2 95/7 59/5 7 59/5 تعامل گروه*جنسیت

 - - - - 51/9 95 02/715 خطا

 22/7 51/2 222/2 72/90 12/758 7 12/758 اثر آموزش گرایی جنسیکمال

 /25 229/2 15/2 72/2 59/2 7 59/2 جنسیت

 90/2 21/2 77/2 53/0 99/79 7 99/79 تعامل گروه*جنسیت

 - - - - 35/5 95 39/711 خطا

 22/7 55/2 222/2 58/03 52/755 7 52/755 اثر آموزش ناهمسانی جنسیتی

 00/2 25/2 00/2 57/7 22/8 7 22/8 جنسیت

 75/2 20/2 95/2 89/2 52/5 7 52/5 تعامل گروه*جنسیت

 - - - - 08/5 95 92/732 خطا

 

 

 تفاوت دهدمی نشان بنفرونی آزمون نتایج 5 جدول در

مراحل  بین های آنمولفهمتغیر باورهای ارتباطی و  میانگین

 > 227/2pاست ) معنادار پیگیری و آزمونپس با آزمونپیش

 از یکهیچ در پیگیری و آزمونپس بین میانگین تفاوت اما (؛
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 که نیست معنادار هایشمتغیرهای باورهای ارتباطی و مولفه

  بازگشت مرحله پیگیری در حاصل نتایج که است آن بیانگر

.است بوده پایدار مداخله اثر و نداشته

 
 5جدول 

بر باورهای ارتباطی  SYMBISغنی سازی ازدواج به روش خالصه نتایج آزمون تعقیبی بنفرونی برای تعیین اثر مداخله آموزش گروهی 
 ( = 52nآزمون و پیگیری )پسآزمون، کنترل در مراحل پیشدر دو گروه ازمایش و زوجین 

    آماری شاخص              

 پیگیری -آزمونپس پیگیری -آزمونپیش آزمونپس -آزمونیشپ

تفاوت  
M 

SD  سطح

 معناداری

تفاوت 
M 

SD  سطح

 معناداری

سطح  M SDتفاوت 

 معناداری

 83/2 23/2 72/2 222/2 55/2 50/3* 222/2 55/2 50/3* باورهای ارتباطی

 83/2 25/2 72/2 222/2 28/2 10/7* 222/2 23/2 10/7* کنندگی مخالفتتخریب

 75/2 25/2 72/2 222/2 70/2 11/0* 222/2 75/2 51/0* ناپذیری همسرتغییر

 52/2 25/2 21/2 222/2 70/2 92/0* 222/2 70/2 00/0* خوانیتوقع و انتظار ذهن

 03/2 25/2 72/2 222/2 77/2 25/0* 222/2 77/2 35/7* گرایی جنسیکمال

 55/2 25/2 21/2 222/2 70/2 00/0* 222/2 77/2 75/0* ناهمسانی جنسیتی

 

 بحث
ترین رسم اجتماعی برای ترین و عالیمعنوان مهازدواج به

ورد توجه بوده است. دستیابی به نیازهای عاطفی افراد همواره م

عنوان در حال حاضر بهگاهانه است و ای ارادی و آازدواج رابطه

، )شیدان فر و همکاران نتخاب آگاهانه همسر معنا می شودا

هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش پیش از  (.7935

بر باورهای ارتباطی زوجین نامزد  SYMBISازدواج به روش 

نتایج این پژوهش نشان داد که آموزش . در آستانه ازدواج بود

به کاهش منجر SYMBISازدواج به روش  پیش از سازیغنی

شده است. این یافته با  زوجین نامزد باورهای ناکارآمد ارتباطی

نبود پیشینه داخلی در خصوص اثرگذاری پیش از توجه به 

ج . نتایباید با احتیاط تبیین شود SYMBISازدواج به روش 

(، 7988امیدوار و همکاران )های پژوهشر با پژوهش حاض

(، 7935پاشیب و همکاران )(، 0275سکی و تامبلینگ )برو

( 7935( و رجبی و همکاران )7935خسروجاوید و همکاران )

در تبیین این دست آمده های بهبه یافتهبا توجه  همسو بود.

ه کنندگی مخالفت بباید گفت باور به تخریب افته پژوهشی

معنای نبود پذیرش مخالفت، ناراحتی و تفسیر منفی از اختالف 

افراد  SYMBISنظرهاست. در برنامه پیش از ازدواج به روش 

تر از گاری با همسر آینده بسیار پیچیدهآموزند که سازمی

رنده گیناهمسانی با او است. سازگاری دربر همتایی یا نداشتن

اذبه پرمایه برای همسر(، مکمل بودن شیمی متقابل )داشتن ج

انی اشتن همسپذیری )دگونی یا تفاوت( و مقایسهن گونه)داشت

ها و شخصیت( است. اگر هر کدام از در شیوه زندگی، ارزش

 ایپوانافتد )د نباشند سازگاری درست به خطر میاین سه بع

(؛ بنابراین، سازگاری به معنای نداشتن 0228، و همکاران

ناهمسانی با همسر نیست و ناهمسانی با همسر در یکی از 

اندیشه های مهم، به معنی توهین و نبود عالقه او نیست. در 

توانند اختالفات برجسته ای با هم دو فرد می ،جهت سازگاری

اد در . افرداشته باشند ولی هر شخص باید دیگری را کامل کند

لی که آنها نیاز آموزند که همسر کاماین برنامه آموزشی می

دارند باید شخصی باشد که هم به او جاذبه قوی داشته باشند، 

ته باشند و هم هم در برخی موضوعات تفاوت و ناهمسانی داش

های زندگی مشترك ها، اهداف و شیوهدر بسیاری از ارزش

  (.7935باشند )رجبی و همکاران، 

( در جلسات آموزش پیش 0275) پاروت و پاروتبه باور 

کنندگان داده که به شرکت SYMBISز ازدواج به روش ا

دهنده در ازدواج اهمیت شود، تمرکزکردن بر عالئم هشدارمی

های وسیعی دارد که عالئم حیطهبسیار زیادی دارد و این 

ها انتظارات و باورهای غلط درباره ازدواج و ترین آنازجمله مهم

ج شناسایی های ازدواهمسر آینده است که در قالب اسطوره

تمام  دهد کهبه زوجین آگاهی می در این روشد. نشومی
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ی وسیعی از ای تحت تاثیر مجموعهمشکالت ازدواج تا اندازه

به  آل است؛ در این روشتصورات نادرست در مورد ازدواج ایده

های غلط از بین بردن اسطوره شود تا بازوجین آموزش داده می

ها و شدن از بند اسطورهبا رها بتوانند ازدواج خودو نادرست 

ها و ی غمبا همه -در دنیای واقعی ازدواج  ،باورهای ناکارآمد

، پاروت و پاروتقرار بگیرند ) -هاها، دردها و شور و ذوقشادی

هایی که در روش در این پژوهش با آموزش مهارت (.0275

سعی بر آن بوده  است SYMBISسازی پیش از ازدواج غنی

وارد فرایند زندگی مشترك شوند و بیاموزند که  به که افراد 

هایی باید ممارست هایی نیاز دارند و در چه مهارتچه مهارت

سازی هر یک از زوجین با غنیبیشتری داشته باشند. 

ها نیز همانند گیرد که همسر آینده آناج یاد میهای ازدومهارت

شود؛  رد که امید دارد برآوردههر فرد دیگری نیازهایی دا

طرفه است و هر یک از ی یک رابطه دورو رابطه زناشویازاین

آموزد که چگونه زوجین در مبحث صمیمیت زناشویی می

ی مقداری از نیازهای هیجانی، جنسی، روانشناختی و ... را برا

آموزند که همسر ها مییکدیگر برطرف سازند؛ همچنین آن

را به خوبی درك ها نتواند همیشه حاالت خلقی آشان نمیآینده

خوانی ها را ذهنوی تغییرات خلقیشان نیازهای آنکند و از ر

 ها، احساسات وکند و یا حدس بزند؛ بلکه افراد نیازها، خواسته

های افکار خود را در قالب جمالت روشن با استفاده از مهارت

های های توجه به خود و مهارتارتباطی کارآمد نظیر مهارت

 (.7988انتقال دهند )امیدوار و همکاران،  زدن به یکدیگرحرف

 SYMBISسازی پیش از ازدواج افزون بر آن در روش غنی

خودشان  که زیربنای ارتباط، حفظ به زوجین آموزش داده شد

 نند همان کسی باشندو باید سعی ک عنوان یک انسان استبه

هم در فضایی توام با پذیرش اصالت و همدلی. که هستند؛ آن

برای یک ارتباط موثر  این سه صفت به خودی خوداگر چه 

هنوز  کنند واما به تنهایی موفقیت را تضمین نمی حیاتی است

 ؛هم قواعد ساده وجود دارند که مورد نیاز یک رابطه موثر است

در این روش پنج ابزار مهم ارتباطی را زوجین نامزد بنابراین 

زشی کالس آموختند و در کالس و همچنین خارج از فضای آمو

ها یادآوری شد که قواعدی برای قرار دادند. به آن مورد استفاده

موفقیت ارتباط وجود دارد که اگر بتوانند به خوبی اجرا کنند 

توانند عشق بیشتری به همسرشان هدیه کنند و آنگاه می

. این قواعد به کاهش ازدواجی سرشار از موفقیت خواهند داشت

ناپذیری همسر و یر، تغییرکنندگی تغیهای تخریبمولفه

همچنین توقع و انتظار کمک کرد و نتایج را معنادار نشان داد. 

گیری یک ازدواج موفق، تنها شناسایی در شکلبنابراین 

ها کافی نیست، بلکه باید پذیرش و درکی عمیق نیز از تفاوت

هایی هستند که ها وجود داشته باشد. زوجاین تفاوت

ا ههای میان خود را شناخته و سعی دارند تا این تفاوتتفاوت

سازی پیش از ازدواج را از بین ببرند؛ این عمل در روش غنی

SYMBIS ها های جنسیتی با زوجبا برجسته کردن تفاوت

های دو جنس قابل کند تا آگاه شوند که تفاوتکمک می

ختص ها مهایی را که آنبعد دریابند تفاوتبینی هستند و پیش

های دیگر نیز وجود دانستند، در زوجخود و همسرشان می

  (.0275، پاروت و پاروتدارند )

های این ترین محدودیتبه اینکه یکی از مهم با توجه

آماری آن یعنی دانشجویان در آستانه ازدواج پژوهش، جامعه

باید در تعمیم نتایج احتیاط الزم  دانشگاه شهید بهشتی است،

ای روی های مشابهشود پژوهشپیشنهاد می به عمل آید؛ لذا

های دیگر با سطح های سنی گوناگون و در فرهنگگروه

همچنین این پژوهش یک  .شودصیالت مختلف نیز انجام تح

مقطعی است که تاثیرات این برنامه را تنها طی یک  مطالعه

س دوره دو ماهه مورد بررسی قرار داده است؛ براین اسا

شود جهت بررسی تاثیرات بلند مدت این برنامه پیشنهاد می

اموزشی، تحقیقات طولی مناسب صورت گیرد و میزان رضایت 

های آینده مورد ی زوجین در آستانه ازدواج در سالاشویزن

با توجه به اهمیتی که همچنین  بررسی و ارزیابی قرار گیرد.

های سازی پیش از ازدواج و آموزش مهارتمسئله آموزش غنی

روش  شودپیشنهاد میارتباطی جوانان در آستانه ازدواج دارد 

در مراکز مشاوره  SYMBISسازی پیش از ازدواج موثر  غنی

.شودها و مراکز مشاوره پیش از ازدواج ارائه دانشگاه

 منابع
االسالمی، ع. گران، س.، قمری کیوی، ح.، و شیخشیشهاسدی
های حل های ارتباطی بر سبکآموزش مهارت تأثیر(. 7935)

دوفصلنامه مشاوره تعارض سازنده و غیر سازنده نامزدها. 
 .11-88، 7، کاربردی

(. بررسی تاثیر 7988زاده، م.، و احمدی،  ا. )امیدوار، ب.، فاتحی
آموزش پیش از ازدواج بر انتظارات زناشویی دانشجویان در 
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-055، 5، فصلنامه خانواده پژوهیاستانه ازدواج شهر شیراز. 

097. 
 تأثیر(. 7935پاشیب، م.، سیدمحرمی، ا.، محمدی، س.، و تاتاری، م. )

مشاوره پیش از ازدواج بر انتظار ازدواج دانشجویان علوم پزشکی. 
 .72-71، 5، مجله طنین سالمت

زاده گورادل، ج.، قطبی، م.، و دالور قوام، س. حاجلو، ن.، علی
ورزی براساس مدت ازدواج در میان (. مقایسه ابعاد عشق7930)

واده، فصلنامه مشاوره و روان درمانی خانزنان و مردان متاهل.  
5 ،59-51. 

صفا، ر. پور، ع.، فیروزشاد، م.، و هدایتخسروجاوید، م.، اصلی
های های پیش از ازدواج بر مهارتآموزش مهارت تأثیر(. 7935)

-735، 1، فصلنامه طب جانبازارتباطی و حل مسئله در دختران. 
783. 

(. اثربخشی 7935رجبی، غ.، عباسی، ق.، سودانی، م.، و اصالنی، خ. )
 موزش پیش از ازدواج به شیوه برنامه آگاهی و انتخاب میانآ

فردی بر باورهای ارتباطی ( 0275بروسکی و تامبلینگ )

-31، 5، درمانی خانوادهمجله مشاوره و رواندانشجویان مجرد. 
13. 

(. بررسی کفایت 7932رجبی، غ.، فردوسی، س.، و شهبازی، م. )
روانسنجی مقیاس باورهای محدودکننده انتخاب همسر. 

 .91-55، 7دوفصلنامه مشاوره کاربردی، 
(. استانداردهای 7935شهبازی،م.، کرایی، ا.، و کیانی جم، ن. )

و  های سازگاریبینعنوان پیشزناشویی و اسنادهای ارتباطی به
 .03-50، 5مجله روانشناسی خانواده، سازگاری زناشویی زنان. نا

(. مقایسه اثربخشی 7935نژاد، ش.، و فرزاد، و. ) فر، ن.، نوابیشیدان
مدار و ایماگوتراپی بر رضایتمندی زناشویی درمانی هیجانزوج

 .15-88، 5مجله روانشناسی خانواده، زوجین. 
(. 7930مرادی، م.، ضیغمی، ر.، محمدی، س.، و ساریچلو، م. )

های پیش از کننده به کالسهای مراجعهوضعیت روانی زوج
 .73-05، 7، مجله روان پرستاریازدواج. 

 جلد .ازدواج از پیش آموزش ازدواج، (. 7939م. ) میرمحمدصادقی،

 ورام معاونت کشور؛ سازمان بهزیستی انتشارات اصفهان: هفتم،

 .اجتماعی هایآسیب از پیشگیری و فرهنگی
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